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RISCURI INDUSE DE AMENAJAREA HIDROTEHNIC
A IAZURILOR DE PE VALEA ESULUI

(CÂMPIA TRANSILVANIEI) 

GH. ERBAN, V. SOROCOVSCHI, I. FODOREAN 

ABSTRACT. - Risks induced by the hydrotechnical amenagement of the 
ponds to the es Valley (Transsylvanian Plain). The waterside of es valley 
(tributary of Ludu  river) in downstream sector with Bologa valley was 
characterized before the year 1970 whit the presence frequent sloughs and 
swamps, invaded by hydrophilic vegetation. After the 1970-1975 flooding it has 
been imposed the rearrange of the sector, which has generated the appearance of 
the ponds between confluence’s of Bologa- es and es-Ludu . The modification 
of longitudinal profile of the river in the inferior branch has broth important 
changes not only in the valley’s morphology, but in the specific evolution of the 
laccustric basins as well; it is about an pronounced process of minor bed 
agradation in upstream sector, resulting overflows in waterside for each flash flood 
in the V leni’s area. Another risk element is represented by the demotion of the 
banks where the dikes are missing. The cause is due to laccustric abrasion.

1. Introducere 

Iazurile din Câmpia Transilvaniei se impun ca o component  de seam  a 
naturii locurilor, constituind una din tr s turile care îi confer  individualitatea 
geografic  fa  de celelalte subdiviziuni ale Podi ului Transilvaniei. În majoritatea 
cazurilor iazurile din Câmpia Transilvaniei se asociaz  în complexe lacustre situate 
de-a lungul principalelor pârâuri (Pârâul de Câmpie, Fize , Valea es etc.) i mai 
rar sub form  solitar  (v ile Ciortu i Sic). 

Distribu ia spa ial  a iazurilor este inegal , mai bine de jum tate întâlnindu-
se în bazinul Mure ului (55,5 %), o treime în cel al Some ului Mic (35,l %) i numai 
o zecime în bazinul Some ului Mare (9,4 %). 

Peste trei sferturi din unit ile lacustre din bazinul Mure ului sunt situate 
pe Pârâul de Câmpie i afluentul s u, Valea esului (Siliva ului). În studiul de fa
se analizeaz  riscurile induse de amenajarea iazurilor V leni i a complexului 

ulia I-IV (fig.1). 
Pentru realizarea studiului au fost utilizate informa iile ob inute în 

campaniile de ridic ri topobatimetrice i m sur tori din vara anului 1998 i cele 
mai recente. 

Dinamica iazurilor este influen at  de panta longitudinal i coeficientul de 
sinuozitate ale cursurilor de ap , de gradul de fragmentare i pantele reliefului 
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bazinului etc. În zona amenaj rilor piscicole, lunca esului are o pant
longitudinal  relativ redus  (1,5 - 2 ‰), iar coeficientul de sinuozitate al cursului 
prezint  valori cuprinse între 1,25 i 1,35. În asemenea condi ii viteza de deplasare 
a apei scade, iar capacitatea de transport se reduce, dominând procesul de 
sedimentare.  

Fig. 1. Iazurile din bazinul V ii esului (Siliva ului). 

Dac  albiile majore au, în general pante reduse (excep ie Valea Bologa), 
nu acela i lucru se poate spune despre versan i i interfluvii. Valorile acestui 
parametru oscileaz  între 50 i 350, chiar mai ridicate la nivelul superior al colinelor 
(fig. 2).
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Gradul de fragmentare al reliefului este destul de ridicat (1,0 – 1,44 
km/km2), asigurând organizarea în perioadele ploioase a unei re ele relativ dense de 
drenaj, care transport  materialele de pe versant pân  în albiile colectorilor 
principali.

Fig. 2. Harta pantelor în bazinul esului. 

Densitatea general  a re elei hidrografice este de 0,88 km/km2, existând o 
diferen  mare între densitatea scurgerii permanente (0,18) i cea a scurgerii 
temporare (0,70). Aceasta trebuie pus  pe seama structurii petrografice a regiunii, a 
lipsei de vegeta ie arborescent i a gradului de ariditate a Câmpiei Transilvaniei. 
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Pe baza cercet rilor de teren s-a constatat faptul c  din suprafa a regiunii 
studiate (183,56 km2) mai bine de o treime este afectat  de eroziune manifestat
sub diferite forme. Alunec rile de teren coboar i ele, pân  în apropierea cuvetelor 
lacustre, contribuind la generarea de aluviuni, al turi de substratul friabil i gradul 
redus de împ durire (3,4 %).  

Platourile de 
altitudine au o frecven
foarte redus  pe cuprinsul 
bazinului (fig. 3). 

Din cauza lipsei 
activit ii hidrometrice i, 
implicit, a irurilor de date 
de observa ie pe Valea 

esului, vom face referire 
la colectorul acestuia, 
Pârâul de Câmpie, care 
prezint  condi ii similare  
de scurgere (dovad
corela ia bun  dintre cele 
dou  cursuri realizat  pe 
debite ob inute din 
campaniile de m sur tori) 
(fig. 4).

Astfel, debitul mediu anual 
cre te de-a lungul Pârâului de Câmpie 
(Ludu ) de la 0,290 m3 /s, la sta ia 
hidrometric  Mihe u de Câmpie, pân
la 1,199 m3/s amonte de confluen a cu 
Mure ul. Raportând acest debit la 
suprafa a total  a bazinului de 643 km2,
rezult  un debit mediu specific, la 
confluen , de 1,86 l/s.km2, valoare ce 
se situeaz  mult sub media pe ar  (4,7 
l/s.km2), dar care asigur  cursului 
principal caracterul permanent al 
scurgerii (la o altitudine medie a 
bazinului de 373 m).  

În general, râurile afluente au 
debite reduse de ordinul zecilor de litri 
pe secund  (cu excep ia V ii esului)
i prezint  un caracter semipermanent 

al scurgerii. Fenomenul este bine pus 
în eviden  pe afluen ii de dreapta, cu 
excep ia V ii Morii. 

Fig. 4. Rela ia dintre debitele medii zilnice ale 
Pârâului de Câmpie la sta ia Mihe i cele 

cumulate ale V ilor Bologa i es, m surate
amonte de sistemul de iazuri. 

Fig. 3. Modelul 3 D al reliefului în bazinul esului. 
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În schimb, cei din stânga sunt mai viguro i, men inând scurgerea tot timpul 
anului datorit  bazinelor hidrografice mult mai bine dezvoltate, cantit ilor mai 
mari de precipita ii c zute i aliment rii subterane mai bogate (Ciciana Mare, Valea 
Velcheriu, dar mai ales Valea esului).

Reparti ia scurgerii în timpul anului nu este uniform . Cele mai mari 
volume se scurg prim vara (35,2 % din volumul mediu anual), când se transport i
cele mai mari cantit i de aluviuni în suspensie. Cu volum aproximativ egal 
particip  anotimpul de var  (29,8 %) i cel de iarn  (21,4 %). Toamna, are cel mai 
mic aport la realizarea volumului anual mediu (13,4 %), de i cantit ile de 
precipita ii sunt duble fa  de iarn .

Varia ia de la un an la altul a scurgerii este foarte mare, fenomen eviden iat
i în stocarea aluviunilor în cuprinsul iazurilor analizate. Astfel, în unii ani volumul 

mediu anual scurs a reprezentat abia 7,08 % (1995) din volumul mediu multianual, 
pe când în al i ani situa ia se prezint  diametral opus (282 %, în anul 1970)  

Valorile debitului de aluviuni în suspensie cresc de la 0,66 kg/s la sta ia
hidrometric  Mihe u de Câmpie, la 3,05 kg/s la confluen a cu Mure ul în condi iile 
existen ei iazurilor ca importante decantoare în profilul longitudinal. Debitul 
specific de aluviuni în suspensie variaz  de la 1,62 t/ha/an, la 1,50 t/ha/an în 
acelea i sec iuni; de la an la an acesta prezint  oscila ii importante: 0,75 - 2,50 
t/ha/an i respectiv 0,50 - 2,50 t/ha/an.  

Aceste valori ridicate se explic  prin existen a substratului friabil din 
cuprinsul bazinului (argile, marne nisipoase), prin gradul redus de acoperire cu 
vegeta ie, precum i prin regimul toren ial al scurgerii pârâurilor, în care 
componenta subteran  de ine un procent redus (18-20 %).  

2. Complexul de iazuri de pe Valea esului

Pe harta topografic  1 : 50.000 elaborat  în anul 1962 apare figurat doar 
iazul ulia IV, cel mai extins dintre cele cinci unit i lacustre.

La sfâr itul deceniului al aselea i, îndeosebi la începutul deceniului 
urm tor, se intensific  amenajarea de iazuri în zon , din dou  ra ionamente: 
valorificarea terenurilor cu exces de umiditate preexistente între localit ile ulia
i V leni, improprii utiliz rii agricole i reducerea efectelor viiturilor produse pe 

cursul principal i afluentul s u Valea Bologa. 
Rezultatul a fost apari ia a înc  patru iazuri ( ulia I – III i V leni) i a 

pepinierei V leni (fig. 5), precum i a unor procese noi induse de amenajare 
(abraziunea lacustr , agradarea albiei minore în bieful amonte, formarea b l ii V leni, 
frecven i amploare crescute a inunda iilor amonte de pepiniera V leni etc.). 

Principalele elemente morfometrice ale acestor acumul ri sunt date în 
tabelul 1. Iazurile cu suprafe e i capacit i însemnate au fost construite la intrarea 
în sistem, iar între acestea i vechiul iaz ulia IV a fost dat  în folosin  o 
acumulare mai mic , de tip tampon ( ulia III). 
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Fig. 5. Schi ele batimetrice ale iazurilor de pe Valea esului. 

Pozi ia iazului în sistem, extinderea oglinzii apei i adâncimea au o 
însemn tate deosebit , întrucât func ie de aceste elemente se realizeaz  dispersia 
sedimentelor pe patul cuvetelor. Suprafa a iazurilor la nivelul normal de reten ie
variaz  între 7,36 ha în ( ulia III) i 41,39 ha ( ulia IV).  

Tabelul nr. 1. Principalele elemente morfometrice ale iazurilor 

Element\Iaz Valeni aulia I aulia II aulia III aulia IV 
Volum (mil. mc) 0,214670 0.226404 0,217802 0,063465 0,452221 
Suprafa  (ha) 29.9769 27.6983 25.0375 7,358 41.3938 
Adâncime medie (m) 0,72 0,81 0,87 0,86 1,09 
Adâncime maxim  (m) 1,40 1,60 1,65 1,70 1,85 
Lungime (m) 1329 994 808 538 1539 
L ime medie (m) 226 279 310 137 269 
L ime maxim  (m) 297 446 403 209 492 
Perimetru (km) 3,57 2,82 2,21 1,35 3,95 

Adâncimea maxim  a iazurilor cre te propor ional cu apropierea de 
confluen a cu Pârâul de Câmpie (1,40 m în cazul iazului V leni i 1,85 m la iazul 

ulia IV). Aceasta se datoreaz  în bun  m sur  evolu iei anterioare amenaj rii a 
profilului longitudinal al râului, dar i sediment rilor ulterioare în mediul lacustru. 

Iazurile dispun de capacit i suficiente pentru cre terea pe telui dup  cum 
o arat i curbele caracteristice reprezentate în figura 6.  
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Fig. 6. Curbele de capacitate i ale suprafe elor iazurilor de pe Valea esului.  
a, V leni; b, ulia I; c, ulia II; d, ulia III; e, ulia IV. 

Acestea ar putea fi, îns , afectate de procesul de colmatare îndeosebi la 
iazurile de la intrarea în sistem, întrucât afluxul de aluviuni este deosebit - dovad
fiind procesul de agradare accentuat  a albiilor celor doi tributari. 

Spre deosebire de bazinul Fize ului, situat în sectorul nord-vestic al 
Câmpiei Transilvaniei, iazurile din bazinul v ii esului sunt lipsite aproape în 
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totalitate de vegeta ie hidrofil . Spa ii nesemnificative ca extindere (câ iva metri 
p tra i) sunt semnalate la cap tul amonte al iazului V leni, în jurul insulei i de-a 
lungul malului estic. Consecin ele constau în transferul mai u or al sedimentelor în 
suspensie în profilul longitudinal al cuvetelor i slaba evolu ie spre stadiul eutrof a 
unit ilor lacustre. 

3. Riscuri induse de amenaj rile hidrotehnice ale iazurilor 

Dup  darea în folosin  a iazurilor au debutat procese specifice, între care: 
colmatarea patului cuvetelor, degradarea liniei malului din cauza abraziunii, 
inundarea frecvent  a luncii amonte de sistem i formarea b l ii V leni, agradarea 
albiei minore a celor doi afluen i esu i Bologa pe o distan  apreciabil  amonte 
de digurile iazurilor etc. 

F r  îndoial , colmatarea patului cuvetelor r mâne cea mai sensibil
problem  în gestionarea unit ilor lacustre. Lipsa materialului grafic realizat de 
proiectant nu a f cut posibil  cuantificarea procesului i stabilirea gradului de 
sedimentare a cuvetelor. 

Totu i, ridic rile topobatimetrice precise realizate în anul 1998 cu 
tehnologie modern  (ecosond ), unde adâncimea a f cut posibil acest lucru, au 
facilitat ob inerea unor elemente cartografice de mare acurate e prin aplicarea 
tehnicii GIS în prelucrarea datelor. Prin urmare, au putut fi realizate modelele plan 
i tridimensional de relief pentru fiecare iaz, ceea ce a permis eviden ierea zonelor 

de maxim  intensitate a procesului de colmatare (fig. 7).  

Fig. 7. Modelul tridimensional de relief al iazurilor de pe Valea esului. 
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În mod normal, cel mai expus afluxului de aluviuni ar fi trebuit s  fie iazul 
din amonte. Îns , gra ie protec iei speciale oferite de constructori la sugestia 
conducerii jude ene de partid din acea perioad , iazul V leni (al Partidului, în 
toponimul local) s-a p strat necolmatat o bun  perioad  de vreme.

Protejarea s-a realizat prin devierea cursului principal sub forma unui canal 
de drenaj la baza versantului (fig. 5), paralel cu acumularea i prin alimentarea 
acesteia doar cu ajutorul pompelor în perioadele cu turbiditate minim i prin 
c lug rul deversor al pepinierei din amonte. 

Drept urmare, aluviunile nedecantate în albia minor  sau pe cuprinsul 
mla tinii amonte de sistem, au fost dirijate c tre acumul rile din aval. Recep ia
aproape integral  a aportului solid a fost f cut  de iazul ulia I, în care debu eaz
canalul de devia ie amintit, doar particulele mai fine fiind tranzitate spre aval.  

Dup  cum o arat i modelul tridimensional al cuvetei acestei acumul ri la 
v rsarea acestuia în acumulare s-a format un vast con de dejec ie cu grosimi 
impresionante ale stratului de sedimente. Valorile oscileaz  între 0,35 m la mijlocul 
lacului i 1,07 m la cap tul amonte al acestuia, la afluen .

Celelalte trei iazuri sunt mai pu in colmatate întrucât beneficiaz  de un 
aport de ap  decantat  de aluviuni, iar pâraiele ce coboar  de pe versan i sunt 
insignifiante ca debit chiar i la viituri. Excep ie face pârâul uli a care a dezvoltat 
un con de dejec ie pe versantul stâng al iazului ulia II, consolidat în cea mai 
mare parte înainte de amenajarea acesteia.  

Bararea v ii i neasigurarea unui spa iu suficient de drenaj la viituri a 
determinat, printre altele, imersarea repetat  a albiei majore din amonte ceea ce a 
dus la formarea unui întins teritoriu înml tinit (cu o suprafa  de 1,16 km2 i un 
perimetru de 5,47 km) ce înglobeaz i Balta V leni, care a colectat importante 
cantit i de aluviuni transportate de afluen i (fig. 8).  

Suprafa a respectiv  a fost invadat  de vegeta ia hidrofil , fiind practic 
scoas  din circuitul agricol i devenind improprie oric rei utiliz ri.

În luna mai a anului 1998, pe fondul unei pulsa ii de debit s-a produs 
inundarea acestui teren, fiind afectate i gospod rii apar in toare localit ii V leni, 
situate sub nivelul drumului jude ean ulia – Pog ceaua. Evenimentul a 
determinat localnicii s  creeze o bre  în digul iazului V leni în a a fel încât apa 
acumulat  s  se dreneze c tre incinta acestuia, întrucât canalul subdimensionat nu 
f cea fa  afluxului de ap , iar nivelul apei pe spa iul înml tinit cre tea continuu. 

Aluviunile intrate în iaz au colmatat cap tul superior al cuvetei, grosimea 
depozitelor variind între 0,15 m în partea vestic  a insulei i 1,05 m la intrarea 
torentului. Practic, intensitatea procesului de sedimentare a fost atât de mare încât 
echivaleaz  cu câ iva ani de evolu ie normal  în condi ii de debu are a râului direct 
în acumulare. 

Apari ia iazurilor în profilul longitudinal al râului esu a determinat 
modificarea nivelului local de baz  al acestuia, ceea ce a atras dup  sine o reducere 
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a energiei de transport i o accentuare a procesului de sedimentare atât pe cuprinsul 
albiei majore (la viituri) cât mai ales pe cel al albiei minore. 

Fig. 8. Zona de înml tinire din perimetrul localit ii V leni. 

Rezultatul a fost agradarea acesteia din urm , cu grosimi ale sedimentelor 
ce cresc odat  cu apropierea de primul dig ce bareaz  valea, cel al pepinierei 
V leni (fig. 9).

Fig. 9. Profile transversale peste v ile
es i Bologa, amonte de iazuri. 

* forma proeminent  pozitiv  pe profilele 1, 2 i 3 
(anul 1998) este dat  de rambleul de cale ferat
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Dac  la al cincilea profil transversal, situat la circa 2,5 km de lunca 
comun , agradarea este insesizabil  fiind mai frecvent procesul opus, îndeosebi pe 
afluentul Bologa, la profilul num rul 1 depunerea este de 1,30 m pe râul esu i
1,15 m pe afluent. Valori ridicate ale depunerilor de aluviuni (între 1,05 m i 0,44 
m) se reg sesc i la celelalte 2 profile stabilite amonte de profilul 1.  

Ridicarea rapid i progresiv  a nivelului talvegului a determinat o cre tere
a frecven ei inunda iilor în spa iul de lunc , care a ajuns s  fie afectat practic i la 
producerea unor viituri mai modeste. 

Acest fapt a determinat autorit ile locale s  intervin i s  procedeze la 
decolmatarea albiilor minore în vara aceluia i an, 1998 (dup  evenimentul amintit 
anterior) pe o distan  mai mare de 2 kilometri de la primul dig. Adâncimea de 
excavare a variat între 2,0 m în apropierea amenaj rii i 1,5 m în amonte. 

Un element de risc omniprezent pe orice categorie de lacuri, este cel al 
degrad rii malurilor sub efectul abraziunii. Toate iazurile din Câmpia Transilvaniei 
sunt afectate în propor ii diferite, fenomenul fiind cu atât mai intens cu cât relieful 
din vecin tate este coborât i exist  deschideri largi ale v ilor, favorabile advec iei 
maselor de aer. 

Pe Valea esului malurile cele mai supuse eroziunii sunt cele nordice ale 
acumul rilor ulia II i III (fig. 10). Acestea se afl  o bun  perioad  din an sub 
influen a unei intense circula ii a aerului din direc ie sudic  unde exist  coridoare 
importante create de v ile ulia i M cic e ti afluente de stânga ale V ii esu. 

Fig. 10. Iazurile de pe Valea esului ale c ror maluri au fost afectate cel mai mult de 
fenomenul de abraziune lacustr .
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Daunele sunt cu atât mai mari cu cât linia malului primului iaz men ionat a 
avansat mult spre nord afectând stabilimentul vechiului drum comunal de sub 
versantul stâng al v ii, precum i por iuni restrânse din terenul proprietate privat
al unei familii.  

Actualmente distan a minim  care separ  poarta gospod riei fa  de malul 
iazului este de doar 9 m. Pozi ia malului reconstituit  dup  elemente cartografice 
mai vechi i dup  ridicarile f cute în timpul campaniei din anul 1998 sunt redate în 
figura 10. 
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